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Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain 
Broeders van Liefde 

 
Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een 
betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum 

onderschrijft de Missie van de Broeders van Liefde, die oproept om op een deskundige en zorgzame 
manier om te gaan met psychisch zieke mensen. 

 

zoekt 

ERGOTHERAPEUT (M/V) 
vervangingscontract voor behandelafdeling psychosezorg 

functie en opdracht 
 je bent afgestudeerd als ergotherapeut (BA) 
 je hebt affiniteit voor het werken met personen met een psychotische kwetsbaarheid 
 ervaring binnen de GGZ is een pluspunt 
 je continueert het huidig therapeutisch aanbod van ateliers en activiteiten 
 je kan flexibel mediumgericht werken, afstemmend op de mogelijkheden en noden van 

de cliënt, alsook de doelstellingen uit het interdisciplinair behandelplan 
 je werkt samen met het interdisciplinair team en de patiënt aan zijn / haar 

behandeltraject 
 je zet in op vermaatschappelijking, participatie, presentie en krachtgericht 

werken 
 je werkt vlot samen met het interdisciplinair team en de leidinggevenden 
 je werkt mee aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie, zowel in de 

contacten met patiënten als met collega’s 

interesse ? 

voor meer informatie kan je terecht bij afdelingshoofd Erik De Cock (T 09 216 34 17) of 
afdelingspsycholoog Laura Van de Sype (T 09 216 34 23) of via T 09 216 33 11 (receptie) 
 
schriftelijk solliciteren kan tot 23.08.2020 t.a.v. mevr. Christine De Vrieze, directeur 
patiëntenzorg via mail vacatures@guislain.broedersvanliefde.be  

aanbod 
 vervangingscontract (zwangerschap; wellicht september 2020 tot mei 2021) 
 jobtime: deeltijds (64% tewerkstelling) 
 startdatum: begin september 2020 
 tewerkstelling als ergotherapeut op de afdeling Wadis (campus Dr. Guislain), 

behandelafdeling voor mensen met psychotische kwetsbaarheid (psychosezorg)  
 bachelorverloning volgens IFIC, aangevuld met hospitalisatieverzekering, tussenkomst 

in vervoersonkosten, fietsvergoeding, maaltijdcheques, bijkomende verlofdagen, … 


